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Mi a beszéd szerepe? 
 

Írjatok a képről egy-egy mondatot: mit 
akarhatnak a beszélők mondani? 

 
Az ember a beszéddel kifejezheti érzelmeit, 
közölheti gondolatait és akaratát a másik 
emberrel. 

 
KIK beszélnek egymással? 
A beszélő és a hallgató (beszédtárs). 
 
MIRŐL beszélnek? 
A valóságról, a körülöttük lévő világról, másokról, vagy saját ma-

gukról. 
 
MIÉRT beszélnek? 
Mert mondani akarnak valamiről valamit, vagy ki akarják fejezni 

örömüket, bánatukat, vagy hatni akarnak a másik emberre. 
 
A beszéd szerepe tehát lehet: 

I. KÖZLÉS, amikor a beszélő a hallgatóval a 
valóságról közöl valamit. 

 
 – Odakint zuhog az eső. 
 
A közlés, a tájékoztatás a külső világról szól. 
 

II. KIFEJEZÉS, amikor a beszélő saját magáról 
beszél. 

ÉN – Brr, de fázom! 
 
A kifejezés a beszélőre vonatkozik, a belső világról szól. 
 

III. FELHÍVÁS, RÁHATÁS, amikor a beszélő a hallgatóra akar hatni. 
TE – Ki ne menj az esőre! 
 
A felhívás mindig a hallgatóra irányul. 
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A közlés tartalma változhat a beszélő szándéka, célja szerint. A köz-
lés magába foglalja a beszélőnek a beszéd tartalmával kapcsolatos ál-
lásfoglalását is. 
 

Figyeljétek meg, hogy a következő be-
szédhelyzetben ki, miről mit mond és miért 
úgy mondja el a közölnivalóját! 
 

A valóságos esemény ez volt: egyik októ-
ber eleji reggelen szokatlanul hideg volt, – 
3 C˚-ot mutatott a hőmérő, lehűlt a levegő, 
befagytak a tócsák, lehullt a hóharmat. Ho-
gyan közlik ezt az eseményt különböző 
helyzetekben a beszélők? 

A kertész: Jaj, jaj, mekkora kárt okozott a fagy az éjjel! Mind el-
fagytak a virágaim. 

A földművelő: Ejnye, de jó, hogy egy kicsit fagyott! Megkeménye-
dett a talaj, most bátran rámehet a traktor. Nem késünk el az őszi 
szántással. 

Az édesanya: Vigyázz magadra, Péterkém, csavard ezt a sálat a 
nyakadra, ne sokat beszélj az utcán, az éjszaka fagyott, hűvös a leve-
gő, meg ne hűlj! 

Péterke: De kár, hogy nem fagyott jobban! Most 
csicsonkázva mehetnék az iskolába. 

Évike: De kár, hogy fagyott az éjjel. Most fel kell 
vennem azt az utálatos bakancsot, pedig szíveseb-
ben mennék lakcipőben. 

Mindnyájan a korai őszi fagyról beszéltek, de mindenki máskép-
pen. Miért? 
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Gyakorlatok és feladatok 
 
1. Másoljátok le a fenti öt közlésből azt, amelyikkel ti is egyetértetek!  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
2. Gondoljatok ki és írjatok le különböző párbeszédeket aszerint, 
hogy miről és hogyan beszélget a játékboltban: két kisleány; két kisfiú; 
egy mama a gyermekével; az eladó egy nagyobbacska fiúval, aki tár-
sasjátékot akar vásárolni; a kirakatrendező az üzletvezetővel, amikor 
december, az ajándékozás hónapja közeledik. 
 
3. Írjatok ki a Magyar helyesírási szótárból tíz olyan összetett szót, 
amelyben a játék szó szerepel egybeírva egy másikkal! 
 
4. Tollbamondás (önellenőrzéssel) 
 

Zoltánék minden vasárnap kimentek nagyapához. Nagyapa a kö-
zeli faluban lakott. Zoltán vasárnap reggel keresgélt a játékpolcon. 
Mit vigyen magával? A léggömb felfújva ott bólogatott a játékállvány 
sarkához kötve. 

– Jó, elviszlek téged – mondta Zoltán. Közben Csabi meglökte a 
játékpolcot, leesett a lendkerekes kisautó. 

– Vigyük ezt is – ajánlotta Csabi. 
– Nem bánom, de te hozd a játékkártyát, 

meg a játékkatonákat is. A játékautóval majd 
kinn a kertben rendezünk versenyt.  
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